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مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8
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Keine verbale und körperliche sexuelle
Belästigung gegenüber Frauen in jeglicher
Bekleidung!

12

ت شنا
.1مقررا

ش گرفته شود!
صابون دو

  قبل از شنا با 
2.

ش  بمانند که برای آنھا 
کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخ
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Für Nichtschwimmer ist Wasser gefährlich!
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Begleitpersonen haben die Aufsichtspfl icht
für Kinder und müssen schwimmen können!
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مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
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د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
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خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست
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Keine verbale und körperliche sexuelle
Belästigung gegenüber Frauen in jeglicher
Bekleidung!
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ت شنا
.1مقررا

ش گرفته شود!
صابون دو

  قبل از شنا با 
2.

ش  بمانند که برای آنھا 
کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخ

ص داده شده
صي

تخ
ت و

اس
 

اجازه 
ش روند که 

ت پي
دارند تا آن قسم

ب تا شکم شان ميرسد!
آ

  

3.
ب تيله کرد

ديگران را بنايد درآ
!(ھل داد)

4.
ب فرو

ديگران را نبايد زيرآ
 

برد!

5.
گ ساالن را بايد نمود!

ت اطفال و بزر
صا" مراع

صو
مخ

6.
ب خيز زد

ت ميتوان در آ
صور

فقط درآن
(پريد)

 
که بقدر کافی 

عميق باشد!

7.
ب  خيززده شود

ت آ
ف درھمان قسم

صر
ت زده شود)

(جس
 

که 
خالی ازنفرباشد!

8.
ض داخل شد. پوشيدن 

س ھای روزمره نبايد درحو
با لبا

نيکرآببازی
(مايو)

س 
، لبا

شنا
 

يا بي
ص 

صو
کنی که ازمواد  مخ

برای 
شنا

 
ت!

ت شده اند، حتمی اس
درس

9.
ت که چه 

ت اس
ت بايد احترام شود، بی تفاو

ک زن در ھرحال
ي

س بتن دارد!
نوع لبا

10
.

ض رفتارشود، 
ت و رھنمائی ھای موظفين حو

بايد طبق ھدايا
خواه مرد باشد يا زن!

11
.

برای کسانی که 
شنا
 

ب خط
بلد نيستد، آ

ر دارد
!

12
.

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان 
س، اجازه

باھرنوع لبا
 

ت!
نيس

13
.

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده 
صا" شنا بلد

صو
و مخ

 
باشند!

Für Nichtschwimmer ist Wasser gefährlich!

11

Begleitpersonen haben die Aufsichtspfl icht
für Kinder und müssen schwimmen können!
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مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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    د المبوا

1.
د المبو د مخه 

صابون  پريمينځی
ځان  په  

!
  

2.
ض)

د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حو
 

په ھغه ځای 
 

کی پاتی شی ، چه د دوی
دپاره 

تعين 
شويده

.او دوی يواځی اجازه 
لری تر ھغه ځای مخ ته 

والړشی چ
س) ورسيږی !

ه اوبه ئي تر ګيډی (ن
  

3.
نور کسان په اوبو کی 

مه ټيله کوی !

4.
ک په اوبو کی مه ډوبه وی !

ھيڅو

5.
په زړو او ماش

ت وکړی !
ومانو پام ، او د دوی مراع

6.
پ وکړی، چه اوبه په کافی 

ض کی ټو
تاسی  کله په حو

اندازه ژوری وی 
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7.
د اوبو په ھغه ځای کی 

پ وکړی چه نور کسان 
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 ھلته نه وی !
8.

ض کی مه ننوځی ،د المبو 
د ورزځنی کالو سره په حو

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
صو موادو 

صو
المبودمخ

نه جوړيږی ، حتمی ده
 !

9.
ښځو ته په ھره جامو
 

او کالو کی چه وی، احترام 
وکړی !

10
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ض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، 
د حو

که ھغه مسئولين ښځه وی او که 
نارينه 
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د ھغه کسانود پاره چه 
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لری !
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ت که شفاھی وی او 

جنسی تيری او مزاحم
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لو چه ئی 
اغوست

ی وی، اجازه نشته !

13
.

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه 
صا

صو
پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخ
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چه د
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 !

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

د المبواصول
  
  

!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4
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!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8
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لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
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Hi Frau Bauernfeind, 
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a am
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 Dari - freigegeben 
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*** 
- Baderegeln im

 Sinne von "die Verhaltensregeln im
 öffentlichen Schw

im
m

bäder" *
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                   – Baderegeln – 

            – Deutsch – 

Andere nicht ins Wasser stoßen!

3

Andere nicht untertauchen!

4

Nichtschwimmer müssen im Nichtschwimmer-
bereich bleiben und dürfen nur bis zum Bauch 
ins Wasser gehen!

2

Nur ins Wasser springen, wenn es tief
genug ist!

6

Nur ins Wasser springen, wenn es frei ist!

7

Rücksicht nehmen, besonders auf Kinder
und ältere Menschen!

5

Egal, welche Badekleidung eine Frau trägt, sie 
ist zu achten und zu respektieren!

9

Den Anweisungen des Badepersonals ist
Folge zu leisten, egal ob Mann oder Frau!

10

Keine Alltagskleidung im Schwimmbad.
Badehose, Badeanzug oder Bikini aus 
schwimmtauglichen Materialien sind Pfl icht!

8

Vor dem Baden mit Seife duschen!

1

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست
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تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
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د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 
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وکړی !
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بايد  "  پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخصوصا
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Andere nicht ins Wasser stoßen!

3

Andere nicht untertauchen!

4

Nichtschwimmer müssen im Nichtschwimmer-
bereich bleiben und dürfen nur bis zum Bauch 
ins Wasser gehen!

2

Nur ins Wasser springen, wenn es tief
genug ist!

6

Nur ins Wasser springen, wenn es frei ist!

7

Rücksicht nehmen, besonders auf Kinder
und ältere Menschen!

5

Egal, welche Badekleidung eine Frau trägt, sie 
ist zu achten und zu respektieren!

9

Den Anweisungen des Badepersonals ist
Folge zu leisten, egal ob Mann oder Frau!

10

Keine Alltagskleidung im Schwimmbad.
Badehose, Badeanzug oder Bikini aus 
schwimmtauglichen Materialien sind Pfl icht!

8

Vor dem Baden mit Seife duschen!

1

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8
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 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست
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Andere nicht ins Wasser stoßen!

3

Andere nicht untertauchen!

4

Nichtschwimmer müssen im Nichtschwimmer-
bereich bleiben und dürfen nur bis zum Bauch 
ins Wasser gehen!

2

Nur ins Wasser springen, wenn es tief
genug ist!

6

Nur ins Wasser springen, wenn es frei ist!

7

Rücksicht nehmen, besonders auf Kinder
und ältere Menschen!

5

Egal, welche Badekleidung eine Frau trägt, sie 
ist zu achten und zu respektieren!

9

Den Anweisungen des Badepersonals ist
Folge zu leisten, egal ob Mann oder Frau!

10

Keine Alltagskleidung im Schwimmbad.
Badehose, Badeanzug oder Bikini aus 
schwimmtauglichen Materialien sind Pfl icht!

8

Vor dem Baden mit Seife duschen!

1

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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د المبواصول
  
  

!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
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وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
بايد  "  پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخصوصا

! المبو زده وی دوی  چه د

د المبواصول
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  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ
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ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !
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Andere nicht ins Wasser stoßen!

3

Andere nicht untertauchen!

4

Nichtschwimmer müssen im Nichtschwimmer-
bereich bleiben und dürfen nur bis zum Bauch 
ins Wasser gehen!

2

Nur ins Wasser springen, wenn es tief
genug ist!

6

Nur ins Wasser springen, wenn es frei ist!

7

Rücksicht nehmen, besonders auf Kinder
und ältere Menschen!

5

Egal, welche Badekleidung eine Frau trägt, sie 
ist zu achten und zu respektieren!

9

Den Anweisungen des Badepersonals ist
Folge zu leisten, egal ob Mann oder Frau!

10

Keine Alltagskleidung im Schwimmbad.
Badehose, Badeanzug oder Bikini aus 
schwimmtauglichen Materialien sind Pfl icht!

8

Vor dem Baden mit Seife duschen!

1

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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د المبواصول
  
  

!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
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مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5
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Andere nicht ins Wasser stoßen!

3

Andere nicht untertauchen!

4

Nichtschwimmer müssen im Nichtschwimmer-
bereich bleiben und dürfen nur bis zum Bauch 
ins Wasser gehen!

2

Nur ins Wasser springen, wenn es tief
genug ist!

6

Nur ins Wasser springen, wenn es frei ist!

7

Rücksicht nehmen, besonders auf Kinder
und ältere Menschen!

5

Egal, welche Badekleidung eine Frau trägt, sie 
ist zu achten und zu respektieren!

9

Den Anweisungen des Badepersonals ist
Folge zu leisten, egal ob Mann oder Frau!

10

Keine Alltagskleidung im Schwimmbad.
Badehose, Badeanzug oder Bikini aus 
schwimmtauglichen Materialien sind Pfl icht!

8

Vor dem Baden mit Seife duschen!

1

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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د المبواصول
  
  

!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
بايد  "  پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخصوصا
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با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
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                     پښتو – Deutsch            دری            دری  
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لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
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! المبو زده وی دوی  چه د
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ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
بايد  "  پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخصوصا

! المبو زده وی دوی  چه د

د المبواصول
  
  

!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
بايد  "  پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخصوصا

! المبو زده وی دوی  چه د

د المبواصول
  
  

!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
بايد  "  پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخصوصا

! المبو زده وی دوی  چه د

7588_Flyer Baderegeln_D
ari-D

eutsch-Pashto.indd   4-6
17.11.2015   11:43:15

                   – Baderegeln – 

            – Deutsch – 

Andere nicht ins Wasser stoßen!

3

Andere nicht untertauchen!

4

Nichtschwimmer müssen im Nichtschwimmer-
bereich bleiben und dürfen nur bis zum Bauch 
ins Wasser gehen!

2

Nur ins Wasser springen, wenn es tief
genug ist!

6

Nur ins Wasser springen, wenn es frei ist!

7

Rücksicht nehmen, besonders auf Kinder
und ältere Menschen!

5

Egal, welche Badekleidung eine Frau trägt, sie 
ist zu achten und zu respektieren!

9

Den Anweisungen des Badepersonals ist
Folge zu leisten, egal ob Mann oder Frau!

10

Keine Alltagskleidung im Schwimmbad.
Badehose, Badeanzug oder Bikini aus 
schwimmtauglichen Materialien sind Pfl icht!

8

Vor dem Baden mit Seife duschen!

1

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

د المبواصول
  
  

!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
بايد  "  پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخصوصا
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کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
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  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4
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که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
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خواه مرد باشد يا زن!
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باشند! و مخصوصا" شنا بلد

                     پښتو – Deutsch            دری            دری  
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Andere nicht ins Wasser stoßen!

3

Andere nicht untertauchen!

4

Nichtschwimmer müssen im Nichtschwimmer-
bereich bleiben und dürfen nur bis zum Bauch 
ins Wasser gehen!

2

Nur ins Wasser springen, wenn es tief
genug ist!

6

Nur ins Wasser springen, wenn es frei ist!

7

Rücksicht nehmen, besonders auf Kinder
und ältere Menschen!

5

Egal, welche Badekleidung eine Frau trägt, sie 
ist zu achten und zu respektieren!

9

Den Anweisungen des Badepersonals ist
Folge zu leisten, egal ob Mann oder Frau!

10

Keine Alltagskleidung im Schwimmbad.
Badehose, Badeanzug oder Bikini aus 
schwimmtauglichen Materialien sind Pfl icht!

8

Vor dem Baden mit Seife duschen!

1

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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د المبواصول
  
  

!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
بايد  "  پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخصوصا
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مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد

                     پښتو – Deutsch            دری            دری  

د المبواصول
  
  

!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
بايد  "  پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخصوصا

! المبو زده وی دوی  چه د
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Andere nicht ins Wasser stoßen!

3

Andere nicht untertauchen!

4

Nichtschwimmer müssen im Nichtschwimmer-
bereich bleiben und dürfen nur bis zum Bauch 
ins Wasser gehen!

2

Nur ins Wasser springen, wenn es tief
genug ist!

6

Nur ins Wasser springen, wenn es frei ist!

7

Rücksicht nehmen, besonders auf Kinder
und ältere Menschen!

5

Egal, welche Badekleidung eine Frau trägt, sie 
ist zu achten und zu respektieren!

9

Den Anweisungen des Badepersonals ist
Folge zu leisten, egal ob Mann oder Frau!

10

Keine Alltagskleidung im Schwimmbad.
Badehose, Badeanzug oder Bikini aus 
schwimmtauglichen Materialien sind Pfl icht!

8

Vor dem Baden mit Seife duschen!

1

مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی

درست شده اند، حتمی است! شنابرای 

يک زن در ھرحالت بايد احترام شود، بی تفاوت است که چه .9
نوع لباس بتن دارد!

بايد طبق ھدايات و رھنمائی ھای موظفين حوض رفتارشود، .10
خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
نيست! باھرنوع لباس، اجازه

کسانی که اطفال را ھمراھی ميکنند، بايد دقيقا" متوجۀ آنھا بوده .13
باشند! و مخصوصا" شنا بلد
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کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!
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خواه مرد باشد يا زن!

!ر داردبلد نيستد، آب خط شنابرای کسانی که .11

ھيچ نوع برخورد جنسی چه لفظی و چه بدنی درمقابل زنان .12
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د المبواصول
  
  

!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
بايد  "  پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخصوصا
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مقررات شنا

قبل از شنا با صابون دوش گرفته شود!.1
  

کسانی که شنا بلدنيستند، بايد درھمان بخش  بمانند که برای آنھا .2
دارند تا آن قسمت پيش روند که اجازه  است وتخصيص داده شده

  آب تا شکم شان ميرسد!

!(ھل داد)ديگران را بنايد درآب تيله کرد.3

برد! ديگران را نبايد زيرآب فرو.4

مخصوصا" مراعت اطفال و بزرگ ساالن را بايد نمود!.5

که بقدر کافی  (پريد)فقط درآنصورت ميتوان در آب خيز زد.6
عميق باشد!

که  (جست زده شود)صرف درھمان قسمت آب  خيززده شود.7
خالی ازنفرباشد!

با لباس ھای روزمره نبايد درحوض داخل شد. پوشيدن .8
کنی که ازمواد  مخصوص يا بي شنا، لباس (مايو)نيکرآببازی
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د المبواصول
  
  

!ځان  په  صابون  پريمينځید المبو د مخه .1
  

 د ھغه کسانو چه المبو زده نه ده، بايد  د ډنډ (حوض).2
تعين دپاره کی پاتی شی ، چه د دوی په ھغه ځای 

لری تر ھغه ځای مخ ته .او دوی يواځی اجازه شويده
  ه اوبه ئي تر ګيډی (نس) ورسيږی !والړشی چ

مه ټيله کوی !نور کسان په اوبو کی .3

ھيڅوک په اوبو کی مه ډوبه وی !.4

ومانو پام ، او د دوی مراعت وکړی !په زړو او ماش.5

تاسی  کله په حوض کی ټوپ وکړی، چه اوبه په کافی .6
!اندازه ژوری وی 

ټوپ وکړی چه نور کسان د اوبو په ھغه ځای کی .7
ھلته نه وی !

 
د ورزځنی کالو سره په حوض کی مه ننوځی ،د المبو .8

وھلو نيکر، د المبو کالی اغوستل چه د 
! نه جوړيږی ، حتمی دهالمبودمخصوصو موادو 

او کالو کی چه وی، احترام  ښځو ته په ھره جامو.9
وکړی !

د حوض د مسئولينود ھداياتو سره سم چلند وکړی ، .10
!نارينه که ھغه مسئولين ښځه وی او که 

خطر  المبوئی زده نه ده، اوبه د ھغه کسانود پاره چه .11
لری !

جنسی تيری او مزاحمت که شفاھی وی او ھيځ ډول .12
لو چه ئی که بدنی، د ښځو په وړاندی ،په ھرډول کا

ی وی، اجازه نشته !اغوست

ھغه کسان چه د ماشومانو سره راځی، بايد چه .13
بايد  "  پرخپلوماشومانو ډير پام وکړی او مخصوصا
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